Kasvohoidot
Perushoidot

45 €

Perushoitoihin kuuluu ihon tarpeiden mukainen, yksilöllinen hoito, joka sisältää analyysin, alkupuhdistuksen, ihon tarpeen mukaisen kuorinnan manuaalisena mikrohiontana tai perinteisen kuorinnan.
Höyry avaa ihohuokosia vastaanottamaan hoitavia aineosia ja helpottaa epäpuhtauksien poistamista.
Naamiolla vaikutetaan ihon tarpeisiin esim. hyaloronihapoilla tai proteiineilla kosteuttaen, huokosia supistaen tai antibakteerisilla aineilla hoitaen.
Huulet ja silmänympärysalueen iho hoidetaan seerumeilla ja hoitoaineilla, jotka voivat olla tummuutta poistavaa, kirkastavaa, liftaavaa tai kosteuttavaa.
Hoitovoiteet ovat myös yksilöllisten ihon tarpeiden mukaisia.
Perushoitojen päälinjat:






Couperosaihon kasvohoito
Kuivan ja normaalin ihon hoito
Rasvoittuvan ja sekaihon hoito
Uudistava ja kirkastava hoito
Anti-age -hoito

Kullekin ihotyypille on saatavana ihon kuntoa ylläpitäviä kotihoitotuotteita

Kasvohieronta

15 € /20 min

A) Ihon kollageeni- ja elastiinisäikeitä vahvistavalla hieronta-aineella tehtävä hieronta, jonka tehtävänä on kiinteyttää, kohottaa ja rentouttaa kasvolihaksia.
B) Ihosoluja virkistävä, hiusverisuonia vahvistava ja syväkosteuttavalla hierontavoiteella tehtävä hieronta, jonka tehtävänä on kirkastaa ilmettä, tuoden iholle tervettä
sävyä pintaverenkierron ja kuonakierron elpyessä ja lihasten rentoutuessa.
Hieronnat auttavat myös hoitoaineiden imeytymistä.

Erikoiskasvohoidot
Hedelmähappohoidot

50 €

AHA-hedelmähappohoito sopii erityisesti aikuiselle iholle, jossa esiintyy juonteita,
elottomuutta ja jonka elastisuus on vähentynyt.
Hoito sopii myös aknearpien häivyttämiseen ja pigmenttimuutoksiin.

Savihoidot

50 €

Vaalean punainen savi sopii herkälle, punoittavalle iholle, jossa esiintyy laajentuneita verisuonia ja katkeilevia hiusverisuonia. Saven sisältämä kalium rauhoittaa
herkkää ihoa.
Ruskea savi sopii kuivan ihon hoitoon. Hoidon avulla syväkosteutetaan, elävöitetään, pehmitetään ihoa ja saadaan parannettua ihon väriä ja toimintoja.
Keltainen savi sopii pintakuivalle, rasvoittuvalle akneiholle, jossa on epäpuhtauksia
ja ihon huokoset ovat laajentuneet. Keltainen savi parantaa rasvoittuvan ihon sävyä
ja kosteuttaa ihoa. Hoito sopii myös herkälle akneiholle.
Punainen savi sopii aikuisen ihon virkistämiseen. Hoito sopii erityisesti kuivalle ja
herkälle iholle, sekä iholle, joka on eloton, samea tai jossa on juonteita tai karheutta.
Punaisen saven sisältämä rauta tuo happea ihosoluille ja uudistaa ihoa.

Merilevähoidot

50 €

Hoitavat ja ravitsevat merilevänaamiot tarjoavat tehokasta hoitoa kaikille ihotyypeille. Naamiot sisältävät 100% luonnollista merilevää.
Veteen sekoitettavat naamiot ovat 100 % luonnonkosmetiikkaa. Naamion pohja ja
erilevä sekoitetaan yhteen hoidon tekohetkellä, jolloin tuotteiden aktiiviaineiden teho
säilyy parhaiten. Kotihoitotuotteiksi on saatavana 6 % hedelmähappo ja hoitovoidepohjaisia savinaamioita.

www.leenaseila.fi

